
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya 

berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu 

kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah 

dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 

program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang 

paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 

 

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu 

agar tidak terjadi kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang 

meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil 

ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil 

ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan 

ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 

potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 

 

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam 

pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi 
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pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma sentral dari masyarakat.
1
 

 

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara 

dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam 

arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, 

seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 

dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 

pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan. Kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 

masyarakat, maka wajar apabila semua pihak baik pemerintah maupun warga 

masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang 

tenang dan damai. 

 

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung 

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan 

pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha 

penanggulangan kejahatan tersebut. Kejahatan yang sedang dalam perhatian luas 

di masyarakat adalah kejahatan seksual khususnya kejahatan pencabulan terhadap 

anak. Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang 

melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu 

kekelaminannya.
2
 Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan 

                                                 
1
 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum 

Pidana, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 114 
2
 Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 

106 
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pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminannya, 

di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar 

susila dan dapat dipidana. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan 

cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 

perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. 

Contohnya adalah kejahatan seksual atau pencabulan terhadap siswa TK berusia 5 

tahun yang terjadi di Jakarta International School (JIS) dan dan kasus Emon yang 

mengaku sudah melakukan pencabulan terhadap lebih dari 80 anak. 

 

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang 

masih kecil (baru berumur enam tahun). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak 

yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak berdasarkan hukum 

salah satunya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Pasal 13 ayat 

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan 

bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a. diskriminasi; 

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. penelantaran; 

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
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e. ketidakadilan; dan 

f. perlakuan 

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur 

pidana yang dikenakan kepada pelaku pencabulan terhadap anak. Pasal 82 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 

singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta 

rupiah. Sedangkan hukuman lainnya berdasarkan Pasal 287 dan Pasal 292 KUHP 

menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak 

maksimal 9 tahun (Pasal 287 KUHP) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292 KUHP). 

 

Hak anak adalah bagian dari Declaration Human of Right of The Child yang wajib 

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana 

pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban. 
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Kejahatan pencabulan terhadap anak juga terjadi di Provinsi Lampung, bahkan 

pelakunya ada yang masih tergolong dalam golongan usia anak. Belasan anak di 

Provinsi Lampung menjadi tersangka kasus pencabulan sepanjang tahun 2013. 

Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih menyebutkan sebagian 

besar tersangka itu masih berusia antara 15-18 tahun dan terbanyak terjadi di 

wilayah Kota Bandarlampung, yaitu delapan kasus. 

 

Korban kasus pencabulan banyak terjadi pada anak berusia di bawah 10 tahun 

yang biasanya masih berstatus tetangga korban. Meskipun hanya berjumlah 

belasan, namun kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak itu nyaris terjadi 

di setiap wilayah hukum 10 polres di Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap 

dari data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Lampung 

sepanjang 2013 di Polda Lampung.
3
 

 

Berdasarkan data tersebut, terungkap pula adanya 78 anak yang menjadi tersangka 

dan terlibat dalam 60 kasus kejahatan di Lampung sepanjang 2013. Sedangkan 

jumlah korban pada 10 kabupaten/kota berdasarkan data tersebut adalah 60 orang, 

dengan pelakunya masih berstatus anak-anak. Jumlah kasus dengan tersangka 

anak di bawah umur terbanyak di Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Utara, 

masing-masing 14 dan 13 kasus. Jumlah tersangka anak pada dua wilayah itu 

masing-masing sebanyak 14 dan 15 orang.
4
 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/15/mt6abs-belasan-anak-jadi-tersangka-

kasus-pencabulan, diakses tanggal 14 Juni 2014 
4
 http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/15/mt6abs-belasan-anak-jadi-tersangka-

kasus-pencabulan, diakses tanggal 14 Juni 2014 

http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/15/mt6abs-belasan-anak-jadi-tersangka-kasus-pencabulan
http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/15/mt6abs-belasan-anak-jadi-tersangka-kasus-pencabulan
http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/15/mt6abs-belasan-anak-jadi-tersangka-kasus-pencabulan
http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/15/mt6abs-belasan-anak-jadi-tersangka-kasus-pencabulan
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Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali terjadi kejahatan dan 

kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak dan yang paling menonjol adalah 

pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-

undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang No. 23 

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya 

undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau 

hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

Akan tetapi, dengan hanya adanya suatu undang-undang tidaklah menjamin 

kejahatan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur akan berkurang tanpa suatu 

tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu 

berupa suatu upaya penanggulangan. 

 

Berdasarkan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Wilayah Hukum Provinsi Lampung).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan 

pencabulan terhadap anak? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan bidang Hukum 

Pidana, yaitu tentang upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak 

berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung pada tahun 

2014. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di 

wilayah hukum Provinsi Lampung. 

b. Mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan 

pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Provinsi Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini 

adalah: 

a. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya 

pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai 

upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak. 

b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada kepolisian dan 

lembaga-lembaga yang memiliki berkaitan dengan perlindungan anak tentang 



8 

 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya penanggulangan 

kejahatan pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Provinsi Lampung. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk peneliti.
5
 

 

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 

berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah 

(sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Seperti yang 

dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa 

dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai 

untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: 

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 

residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan 

secara konseptual. 

2. Metode untuk mencegah the first crime 

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan 

yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan 

metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).
6
 

 

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara 

preventif (sebelum kejahatan tersebut terjadi) dan represif (penindakan setelah 

kejahatan tersebut terjadi). 

                                                 
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125 

6
 Ramli Atmasasmita. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 66 
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1. Upaya preventif 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya 

atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik 

daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 

sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 

ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif 

dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. 

 

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan 

yaitu: 

a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial 

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke 

arah perbuatan jahat. 

b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 

merupakan suatu kesatuan yang harmonis.
7
 

 

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan 

dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial 

yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan 

pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak 

dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang 

sekunder saja. 

 

                                                 
7
 Ramli Atmasasmita, Op.cit. hlm. 79 
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Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta 

bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga 

kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan 

bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang 

mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga, di samping itu bagaimana 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan 

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

 

2. Upaya represif 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 

 

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan 

pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-

sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 

kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan 

berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan 

pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih 

jelasnya uraiannya sebagai berikut ini: 
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a. Perlakuan (treatment) 

Peneliti dalam penggolongan perlakuan, tidak membicarakan perlakuan yang pasti 

terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai 

kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum 

sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan 

hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan 

ringannya suatu perlakuan, yaitu: 

a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan 

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum 

begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 

b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan.
8
 

 

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan 

baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini 

dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan 

kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat 

seperti sebelumnya. Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai 

upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak 

melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini 

di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-

pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. 

 

 

 

                                                 
8
 Abdul Syani, Op.cit. hlm. 139 
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b. Penghukuman (punishment) 

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 

(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-

undangan dalam hukum pidana. Indonesia sudah menganut sistem 

pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, 

maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 

hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan 

berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 

 

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan 

seperti yang dikutip oleh Abdul Syani menyatakan bahwa tujuan dari 

pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang 

diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-

orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan 

diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam 

masyarakat Indonesia.
9
  

 

Dengan sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani 

hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta 

dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang 

berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang 

meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang 

sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani 

                                                 
9
 Abdulsyani, Op.cit. hlm. 141 
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setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka 

untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat 

di tempat dia bertempat tinggal. 

 

Upaya dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor 

yang secara umum mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang dapat mendukung dan dapat juga 

menghambat berjalannya proses penegakan hukum di masyarakat, sebagai 

berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

menjamin pelaksanaan suatu aturan hukum; 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk 

maupun yang menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
10

 

 

 

2. Konseptual 

 

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam 

penelitian normatif maupun empiris.
11

 

 

 

 

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada: 2007), hlm. 5 
11

 Soerjono Soekanto, Op. cit. hlm. 124 
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Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang 

dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap 

dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah.
12

 

b. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan 

diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 

merupakan perbuatan yang anti sosial.
13

 

c. Pencabulan adalah persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang oleh norma 

atau peraturan yang berlaku.
14

 

d. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 

 

E. Sistematika Penelitian 

 

Sistematika mempermudah dan memahami Penelitian ini secara keseluruhan, 

maka Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai 

berikut:  

 

 

 

                                                 
12

 Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustakaa Utama, 2008), hlm. 

714 
13

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1993), Hlm. 9. 
14

 Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 

106 
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I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat 

dalam Penelitian skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan 

konseptual serta sistematika Penelitian. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang 

pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang 

terdiri dari: a. Pengertian Kejahatan; b. Tindak pidana pencabulan; dan c. 

Pengertian Anak. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis 

data yang telah didapat. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari a. 

Karakteristik Responden; b. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan 

Terhadap Anak; dan c. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan 

Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak. 
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V. PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari Penelitian skripsi yang secara singkat berisikan hasil 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum 

terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


